
ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ปีที่ 53 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม  2556

23 ตลุาคม วนัปิยมหาราช



จัดท�ำโดย
 นายวิศิษฐ์  หินแก้ว
 อ.อธิรัตน์  บุญสมบูรณ์สกุล
 นายส�าลี เหลาชัย
 นางสาลี่  หมั่นเจริญ
 นางอังคณา  พวงเงิน
 นายลับแล  ณ บางช้าง
 นายสมชาย  หอมจันทร์
 นายณรงค์  เพชรสุก
 น.ส.ธารินี  ทองสงฆ์
 น.ส.ฉัตรชุลี  โสตถิอ�ารุง

หมำยเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ
 โทรศัพท์ 0-2218-0555  โทรสาร 0-2611-7411
 ฝ่ายการเงิน ต่อ 1501, 1503 
 ฝ่ายเงินกู้  ต่อ 1401, 1806-1811
 ฝ่ายเงินฝาก  ต่อ 1502, 1802-1805
 ฝ่ายทะเบียนสมาชิก  ต่อ 1301, 1812-1813
 ฝ่ายธุรการ  ต่อ 1201-1205
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ต่อ 1101, 1800
 ฝ่ายบัญชี  ต่อ 1601-1603
 ฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน  ต่อ 1701-1703
 ฝ่ายนิติการ  ต่อ 2101-2102
 ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ  ต่อ 2201-2202
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต่อ 2001-2004
 ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร ต่อ 2301-2302
 สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ์  0-2218-7037
 สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์  0-2218-8430
 สาขา 3 คณะแพทยศาสตร์  0-2256-4488
 สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี  0-2218-4913
 สาขา 5 คณะครุศาสตร์  0-2218-2520
 สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร์ 0-2218-1039

 เวลำท�ำกำร วันจันทร์ - วันศุกร์
 ส�านักงาน 08.30 - 15.30 น.
 สาขา 08.45 - 15.15 น. (พัก 12.30-13.30 น.)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สมำชิก

 ร้อยละ  5.00
(ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556)

สหกรณ์อื่น

 ร้อยละ 5.50
 (ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2556)

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
เป็นเอกสารภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

***ท่านที่ประสงค์ฝากตั๋วสัญญาใช้เงิน กรุณาติดต่อสอบถาม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินฝากที่เบอร์ 02-218-0555 ต่อ 1805

Chu la longko rn  Un ive r s i t y
Sav ings  Cooperat ive  L imi ted

เงินฝำกออมทรัพย์
ดอกเบี้ยทบต้น

ณ วันจันทร์สุดท้ำย
ของเดือน มิ.ย.และ ธ.ค.

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ไม่จ�ำกดัยอด 1.25 1.2539 1.4752

ตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไป 1.50 1.5056 1.7713
ตั้งแต่ 5 ล้ำนบำทขึ้นไป 1.75 1.7577 2.0678

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
ไม่เสียภำษี

อัตรำดอกเบี้ย
เทียบเท่ำ

เงินฝำกประจ�ำ

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554

เริ่มตั้งแต่ 27 เมษายน 2552

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับละ (บาท)
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

3.70 3.1450

3.90 3.3150
3.80 3.2300

4.00 3.4000

ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท

ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท

ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท

ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า (ร้อยละ)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

  3 เดือน  3.25 2.7625

  6 เดือน  3.50 2.9750

  12 เดือน

 ไม่ถึง 1 ล้านบาท  3.60 3.0600

 ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท 3.70 3.1450

 ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท 3.80 3.2300

 ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท 3.90 3.3150

 ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป  4.00 3.4000

ระยะเวลา/วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน (ร้อยละ)

	 ...ความเพียรนั้นคือไม่ท้อถอยในการฝึกฝนตนเอง	 ไม่ท้อถอยในการแผ่ความรู	้
ไม่ท้อถอยในการช่วยผู้อื่น	วินัยก็คือระเบียบที่มีอยู่ในใจของตัวเอง	เพื่อที่จะเลือกเฟ้น
วิชาการมาใช้ในที่ๆ	 เหมาะสม	 ที่ถูกต้อง	 และวินัยคือควบคุมตัวเองให้อยู่ในร่องรอย	
ไม่ท�าให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง...

พระบรมราโชวาท	พระราชทานแก่คณะครูฝึกต�ารวจตระเวนชายแดน
ณ	ศาลาเริง	พระราชวังไกลกังวล	วันพุธที่	๒๑	พฤษภาคม	๒๕๑๘

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ2



	 รายการ	 2555	 ก.ค.	2556	 ส.ค.	2556
หน่วย : บาท

ผลการด�าเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

จ�านวนสมาชิก (ราย) 14,544 14,739 14,758

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์  (พระองค์)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  - สมาชิก  11,177 11,245 11,253

  - สมาชิกสมทบ 3,366 3,493 3,504

1.  สินทรัพย์รวม 30,568,674,211.23 33,673,186,332.53 33,291,800,925.85

  1.1 เงินให้สมาชิกกู้ 4,267,422,341.99 4,559,088,939.39 4,563,038,737.49

  1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 7,146,396,873.20 9,431,339,623.01 9,051,074,800.52

  1.3 เงินลงทุน 18,892,219,471.96 19,310,803,089.76 19,384,753,706.48

   1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร 839,326,029.36 527,757,369.53 478,064,484.55

   1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 16,747,145,455.67 17,079,145,720.23 17,207,789,221.93

   1.3.3 เงินฝาก ชสอ. / สหกรณ์อื่น 1,305,747,986.93 1,703,900,000.00 1,698,900,000.00

  1.4 สินทรัพย์อื่น 262,635,524.08 371,954,680.37 292,933,681.36

2.  หนี้สินรวม 16,445,991,319.94 19,328,926,595.40 18,873,432,865.90

  2.1 เงินกู้ยืม 7,475,000,000.00 9,063,800,000.00 8,669,000,000.00

  2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 7,352,767,717.90 8,579,364,571.30 8,702,946,381.60

  2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,500,110,943.91 1,450,648,091.10 1,316,943,123.43

  2.4 หนี้สินอื่น 118,112,658.13 235,113,933.00 184,543,360.87

3.  ทุนของสหกรณ์ 14,122,682,891.29 14,344,259,737.13 14,418,368,059.95

  3.1 ทุนเรือนหุ้น 10,495,508,960.00 10,921,358,160.00 10,977,575,450.00

  3.2 ทุนส�ารอง 1,699,556,588.79 1,837,200,107.76 1,837,200,107.76

  3.3 ทุนสะสม 696,825,875.98 763,618,575.68 758,205,175.68

  3.4 อื่นๆ 315,608,494.65 217,272,887.76 151,853,865.29

  3.5 ก�าไรสุทธิ 915,182,971.87 604,810,005.93 693,533,461.22

4.  รายได้  1,495,772,512.14 963,070,129.55 1,104,714,802.81

  4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 164,303,042.38 113,362,855.41 132,513,223.86

  4.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 331,483,317.09 239,871,744.31 283,811,085.55

  4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  943,073,706.51 556,900,863.96 627,287,622.92

  4.4 รายได้อื่น 56,912,446.16 52,934,665.87 61,102,870.48

5.  ค่าใช้จ่าย 580,589,540.27 358,260,123.62 411,181,341.59

  5.1 ดอกเบี้ยจ่าย 478,181,420.70 302,590,551.68 349,283,486.56

  5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 102,408,119.57 55,669,571.94 61,897,855.03
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ประธานแถลง

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

	 พันธกิจหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	คือ	การท�าให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	มีความสุขในชีวิตปัจจุบัน	 

นอกจากนั้นสหกรณ์ยังเล็งเห็นถึงการสร้างบุญกุศลเพื่อให้สมาชิกได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขในชีวิตหน้าด้วย	 

จงึได้จดังานบญุใหญ่ประจ�าปีขึน้	คอื	การท�าบญุทอดกฐนิสามคัคปีระจ�าปี	ในปีนีส้หกรณ์ฯ	จดัทอดกฐนิทีว่ดัสถาน	จ.น่าน	 

ผมจึงอยากเชิญชวนสมาชิกทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมท�าบุญกับสหกรณ์ฯ	โดยบริจาคเงินได้	2	วิธี	คือ

	 1.	 กล่องรับเงิน	ณ	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	ส�านักงาน	อาคารจามจุรี	9	และทุกสาขา	

	 2.	 ฝากเข้าที่บัญชีออมทรัพย์สหกรณ์	ชื่อบัญชี	“กฐินสามัคคี	2556”	บัญชีเลขที่	“499541”

	 สมาชิกที่มีความประสงค์ร่วมเดินทางไปท�าบุญติดตามรายละเอียดการร่วมเดินทางได้ในข่าวฉบับนี้นะครับ

	 ในเดอืนตลุาคมนีม้วีนัส�าคญัทีค่นไทยทกุคนควรตระหนกั	และให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่นัน่คอื	“วนัออมแห่งชาต”ิ	

ซึ่งตรงกับวันที่	 31	 ตุลาคม	 ของทุกปี	 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันส�าคัญ	 เพราะรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้คนไทย 

มีนิสัยรักการออม	และเห็นความส�าคัญของการออมเงินที่มีหลากหลายรูปแบบ	การเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นการเก็บออม 

รูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้เราออมเงินฝาก	ทั้งการออมเป็นเงิน	และออมเป็นหุ้นสหกรณ์	และด้วยความส�าคัญของวันดังกล่าว 

สหกรณ์จึงได้จัดโครงการ	 “ตุลาคมเดือนแห่งการออม”	 โดยให้สมาชิกออมเงินในรูปแบบเงินฝากประจ�า	 ระยะเวลา	 

12	เดอืน	ซึง่ผลตอบแทนนอกจากจะได้รบัดอกเบีย้แล้ว	สมาชกิยงัได้รบัค่าหุน้จากสหกรณ์เป็นรางวัลของการออมอกีด้วย	 

สมาชิกที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ในข่าวสหกรณ์ฉบับนี้	 หรือช่องทางอ่ืนในการรับข่าวสารของสหกรณ์ก็ได้ 

ดังน้ัน	 ผมจึงอยากขอเชิญชวนสมาชิกให้เริ่มเก็บออมต้ังแต่วันนี้	 โดยเฉพาะสมาชิกใหม่ท้ังหลาย	 ควรเร่ิมคิดท่ีจะเก็บ 

ออมเงิน	ก่อนที่จะคิดกู้เงิน	เก็บออมเพื่ออนาคตที่ดีของท่านเองนะครับ

	 ส�าหรบัการจัดสมัมนาปฏบิตัธิรรม	ทีส่มาชกิให้ความสนใจสมคัรเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก	ซึง่เปิดรบัสมคัรได้ไม่กีว่นั 

ก็เต็มตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้	 ผมต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกท่ีวันนี้ท่านได้มีโอกาสได้เข้าถึงแก่นธรรมของ 

พระพทุธศาสนาและจะได้น�ามาปรบัใช้กับชวิีตประจ�าวนัของท่าน	ส�าหรับสมาชกิท่ีสมัครไม่ทัน	อาจจะมีโอกาสดเีปิดสัมมนา 

ครั้งต่อไป	ในเร็วๆ	นี้	อยากให้สมาชิกติดตามฟังข่าวดีจากสหกรณ์ต่อไปครับ

	 อีกหน่ึงกิจกรรมที่สหกรณ์จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้	 สหกรณ์จะจัดโครงการ	 “น�าสมาชิกไปเย่ียมชมกิจการ 

และศึกษาดูงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด”	ในวันพฤหัสบดี	ที่	24	ตุลาคม	2556	สมาชิกที่สนใจสามารถ 

ลงช่ือสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ	 ส�านักงาน	 อาคารจามจุรี	 9	 เท่านั้น	 รับจ�านวนจ�ากัด	 ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์	 

www.savings.chula.ac.th	สมาชิกครับ

	 ตลอดระยะเวลา	 52	 ปีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิกให้ดียิ่งขึ้น	 และวันที่ 

1	ตลุาคม	2556	เป็นต้นไป	สหกรณ์จะปรบัเวลาการให้บรกิารของ	สาขา	1	อาคารจลุจักรพงษ์	และสาขา	5	คณะครศุาสตร์	

โดยเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน	ตั้งแต่เวลา	8.45	-	15.15	น.	ไม่ปิดพักกลางวัน	เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบาย

มากยิ่งขึ้นด้วย...สวัสดีครับ
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รัชกาลที่ 5
ฉัตรชุลี

ที่มาจาก	:	http://www.chaoprayanews.com/
http://www.thairath.co.th/column/pol/corner/350942
http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=27369

 นอกจากธนาคารแห่งแรกแล้ว กจิการสหกรณ์
ที่ช่วยเหลือสมาชิกทั้งหลาย ก็ก่อก�าเนิดขึ้นด้วย 
สายพระเนตรอันยาวไกลของล้นเกล้ารัชกาลท่ี 5  
ที่ทรงมอบหมายให้ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.)  
ศึกษารูปแบบที่จะใช้แก้ไขปัญหาความยากจนของ 
ชาวนา ที่ส่วนใหญ่มักจะกู้ยืมเงินจากคหบดีหรือ 
พ่อค้าเพือ่น�ามาลงทนุ ซึง่ต้องเสยีดอกเบีย้ในอตัราสงู  
ทั้งเสียเปรียบเจ้าหนี้ เพราะขาดการศึกษา ประกอบ 
กบัการท�านาบางปีชาวนาประสบภยัธรรมชาต ิได้ข้าว 
ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและราคาข้าวที่ตกต�่า 

 อีกทั้ งยังทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ 
หลากหลายด้าน อาทิเช่น การเลิกทาส การปฏิรูป
ระเบียบบริหารราชการ การศึกษา การสื่อสาร 
การคมนาคม เป็นต้น พระองค์ทรงปกครองอาณา 
ประชาราษฎร ให้ร่มเย็นเป็นสุข ทรงโปรดการเสด็จ 
ประพาสต้น เพื่อให้ได้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ 
ที่แท้จริงของราษฎร ทรงสนพระทัยในวิชาความรู้  
และวิทยาการแขนงต่างๆ และน�ามาประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบตัพิระราชกรณยีกจิ ซ่ึงเหล่านัน้เป็นการวาง
รากฐานการพัฒนาประเทศ  ให้มั่นคง เจริญรุดหน้า 
อย่างรวดเร็ว พัฒนาจนเทียบเท่ากับอารยประเทศ  
เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกล่าอาณานิคมในยุคนั้น  
และยืนหยัดเป็นประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ ด้วย
คุณูปการและความรักที่ราษฎรมีให้แด่พระองค์ 
พระองค์จึงได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่า  
“สมเด็จพระป ิยมหาราช” มีความหมายว ่า  
“พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

กับการพัฒนาการเงิน การธนาคาร
 วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในโอกาสนี้จึงขอน�าพระราชกรณียกิจที่ส�าคัญ 
ด้านการเงนิ การธนาคาร มาเสนอเพ่ือเฉลมิพระเกยีรตแิละให้ทกุท่านได้ระลกึถงึพระคณุ 
ของพระองค์ท่าน

 ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)  
การค้าขายในพระราชอาณาจักรเริ่มเจริญขึ้นอย่างมาก ทั้งยังมีการเปิดเสรีการค้า 
กับต่างชาติมากขึ้นด้วย เพื่อประโยชน์ของประชาชนและให้เกิดความสะดวกจึงมี 
พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการเงิน การธนาคารที่ส�าคัญดังนี้ 

 ปรับปรุงระบบการคลัง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้น และ 
ให้ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นส�านักงานกลางเก็บผลประโยชน์ รายได้ภาษีอากร 
ของแผ่นดิน รวมไว้ที่แห่งเดียว ซึ่งต่อมาให้ยกฐานะเป็น กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

 การตรากฎหมายกวดขนัภาษอีากร พระองค์ทรงโปรดฯ ให้ตราพระราชบญัญตั ิ
ระบบการเรียกเก็บภาษีอากรแบบใหม่ ให้ทันสมัยตามแบบสากล ทรงตั้งข้าหลวงคลัง 
ไปประจ�าทุกมณฑล เพื่อท�าหน้าท่ีเก็บภาษีอากรจากราษฎรโดยตรง แล้วรวบรวม 
ส่งไปยังกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

 ทรงให้จัดท�างบประมาณแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรก โดยแยกพระราชทรัพย์ของ 
พระองค์ออกจากรายได้ของแผ่นดิน ตั้งพระคลังข้างท่ีข้ึนส�าหรับจัดการทรัพย์สินส่วน 
พระมหากษัตริย์ ส่วนรายได้ภาษอีากรของแผ่นดนิให้พระคลงัมหาสมบตัเิป็นผูค้วบคมุดแูล

 ทรงจดัระบบเงนิตราใหม่ โดยยกเลกิระบบเงนิพดด้วง หน่วยเงนิ เฟ้ือง ซกี เสีย้ว อฐั 
โสฬส ต�าลึง ชั่ง โดยสร้างหน่วยเงินขึ้นใหม่ ให้ใช้ เหรียญบาท เหรียญสลึง เหรียญสตางค์  
ก�าหนดให้ 100 สตางค์ เท่ากับ 1 บาท พร้อมทั้งผลิตเหรียญสตางค์ ท�าด้วยทองค�าขาว 
มี 4 ราคา คือ 20 สตางค์ 10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 2.5 สตางค์ ทั้งยังจัดพิมพ์ธนบัตร 
รุ่นแรก มีราคา 5 บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาทและ 1,000 บาท ต่อมาจึงได้พิมพ์ 
ธนบัตร ชนิด 1 บาท เพิ่มเติมภายหลัง

 เปลี่ยนมาตรฐานเงิน เป็นมาตรฐานทองค�า เพื่อรักษาอัตราแลกเปล่ียน 
เงินตราไทยให้สอดคล้องกับหลักสากล

 ก�าเนดิธนาคารแห่งแรก เดิมเรยีกว่า บคุคลภัย์ (Book Clup) แล้วขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตจดทะเบียนเป็นบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีชื่อว่า บริษัท 
แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจ�ากัด ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
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	 โอม...จงเงย	ค�านี้นอกจากจะเป็นชื่อเพลงฮิตของศิลปินชื่อดังแล้ว	แต่ยังเป็นค�าร้องขอให้เหล่า 
สาวกสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทั้งหลาย	 ที่ก�าลังก้มหน้าก้มตาเฝ้ามองหน้าจอ	 บรรจงใช้นิ้วมือจ้ิมหรือ 
ถูไถบนหน้าจออุปกรณ์ไฮเทคเหล่านั้นให้เงยหน้าขึ้นมาโอภาปราศรัย	 ส่ือสารทางสีหน้าแววตาและ 
ค�าพูดกับผู้คนที่อยู่รอบข้างกันบ้าง
	 แม้ในเวลาท�างานเหล่าบรรดาชาวออฟฟิศท้ังหลายก็ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์	 คลิกนั่น	 
พมิพ์นีอ่ยูเ่กอืบท้ังวนัจนไม่ค่อยมเีวลามาพบปะพูดคยุกบัผูค้นอยูแ่ล้ว	บางคนเลยเถดิไปถงึเวลาเลิกงาน 
กย็งัไม่หยดุเฝ้ามองหน้าจอโทรศพัท์มอืถอืจวบจนถงึเวลานอนโน่นเลยทเีดยีว	ถ้าใครมอีาการแบบทีว่่า
มานี้ระวังจะเจ็บป่วยได้นะคะ	เพราะการใช้นิ้วบ่อยๆ	และนั่งหรือยืนในท่าเดิมๆ	เป็นเวลานานนั่นเอง

 วิธีดูแลร่างกายให้หลีกเลี่ยงจากความเจ็บป่วยหรือโรคปวดเมื่อย
	 	 1.		 หลกีเลีย่งการใช้งานต่อเนือ่งนานๆ	อาจพกับ้างเพือ่ลดการท�างานของกล้ามเนือ้	เพราะ
การถือสมาร์ทโฟน	หรือแท็บเล็ตนานๆ	อาจส่งผลให้เกิดอาการปวดบ่าและคอ	เนื่องจากกล้ามเนื้อบ่า
จะท�างานในลกัษณะเกรง็ค้าง	ท�าให้มกีารสะสมของเสยีในกล้ามเนือ้จนกระท่ังกล้ามเนือ้เกรง็ตวัมากขึน้
	 	 2.		 พักสายตาบ้าง	 เพราะตัวอักษรหน้าจอมีขนาดเล็ก	 ท�าให้สายตาต้องท�างานหนัก 
ส่งผลให้มีอาการปวดตาตามมาได้
	 	 3.		 พิมพ์ด้วยนิว้มอืเท่าทีจ่�าเป็น	หากจะคยุทีเ่ป็นข้อความยาวๆ	ควรพดูผ่านทางโทรศพัท์	

 ท่าบริหารเพื่อบรรเทาอาการปวดคอและไหล่
	 	 1.		 หันศีรษะไปทางด้านซ้ายช้าๆ	จนตึง	นับ	1	ถึง	10	ท�าสลับด้านขวาด้วย
	 	 2.		 ก้มศีรษะลงจนคางชิดอกมากที่สุด	นับ	1	ถึง	10	และเงยหน้าขึ้นช้าๆ	ไปทางด้านหลัง 
	 	 	 ให้มากที่สุด	นับ	1	ถึง	10
	 	 3.		 ยกไหล่ขึ้นแล้วหมุนหัวไหล่ไปด้านหน้า	แล้วกลับมาด้านหลัง

 ท่าบริหารผ่อนคลายนิ้ว
	 	 1.		 กางนิ้วทั้งห้าออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และหุบเข้าหากัน
	 	 2.		 ก�ามือให้แน่นที่สุด	ขณะที่หัวแม่มือกดอยู่ทางด้านนอกของนิ้วอื่นๆ	
	 	 3.		 งอปลายนิ้วทั้งสี่	ในขณะที่โคนนิ้วเหยียดตรง
	 	 4.		 เหยียดนิ้วทั้งสี่	แล้วพับหัวแม่มือไปจรดโคนนิ้วก้อย
	 	 5.		 กระดกข้อมือขึ้น-ลงให้ได้มากที่สุด
	 	 6.		 ข้อมอืเหยยีดตรง	พยายามเอยีงมอืมาทางด้านหัวแม่มอืให้มากทีส่ดุ	สลบัเอยีงมาทาง 
	 	 	 นิ้วก้อย
	 ทัง้หมดน้ีเป็นท่าบรหิารง่ายๆ	ทีส่ามารถท�าด้วยตนเอง	อย่ารอให้เจบ็ป่วยจากการใช้สมาร์ทโฟน
จนเป็นโรคนิ้วล็อก	หรือปวดไหล่	ปวดคอ	จนถึงขั้นหาหมอเข้าโรงพยาบาลกันเลยนะคะ

ที่มา	นิตยสาร	HR	Magazine	Vol.11	No.123	March	2013
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ธารินี
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ชัยยะพร ไตรวงค์ย้อย

ค�ำถำมจำกสมำชิก :

มุมถำมมำ
ตอบไป

**สมาชิกสามารถส่งค�าถามได้ที่สหกรณ์	ส�านักงาน	อาคารจามจุรี	9	และทุกสาขา	หรือ	E-mail	:	sav.coop@chula.ac.th,	
chulasavcoop@gmail.com		ค�าถามที่ได้รับการคัดเลือกสหกรณ์จะตอบในข่าวสหกรณ์ฉบับต่อไป

 เงินฝากประจ�ากับตั๋วสัญญาใช้เงินต่างกันอย่างไร
และสมาชิกควรฝากประเภทไหน

การฝากเงิน	นั้น	เป็นสัญญาฝากทรัพย์ประเภทหนึ่ง	คือ	สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า	ผู้ฝาก	ส่งมอบทรัพย์สิน

ให้แก่	 บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า	 ผู้รับฝาก	 และผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษา	 ทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตน 

แล้วจะคืนให้	 ผลของสัญญาฝากทรัพย์ก่อให้เกิดความผูกพันแก่ผู้รับฝาก	 จะต้องดูแลรักษาทรัพย์ที่ตนรับไว้ให้ 

มีความปลอดภัย	ไม่ให้เกิดการสูญหายหรือบุบสลายได้	แต่สัญญาฝากเงินนั้นต่างจากสัญญาฝากทรัพย์ทั่วไปตรงที่	 

ผู้รับฝากไม่จ�าต้องส่งคืนเงินชนิดและประเภทที่ผู้ฝากน�ามาฝาก	แต่ต้องส่งคืนให้ครบถ้วน	ตามจ�านวนที่รับฝากไว้

	 การฝากเงนินัน้	วตัถปุระสงค์หลกัของผูฝ้าก	คือการออม	ซึง่โดยทัว่ไปแล้ว	การฝากเงนิมี	2	ประเภท	หลักๆ	ดงันี้

 1. เงนิฝากประเภทให้จ่ายคนืเมือ่ทวงถาม	ผูร้บัฝากเงนิประเภทนีต้้องจ่ายคนืเงนิฝากให้แก่ผู้ฝากทนัที

ที่มาเบิกถอนเงิน	ซึ่งอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแล้วแต่สถาบันการเงิน	เช่น	ธนาคารออมสิน	จะเรียกว่า	เงินฝาก 

เผือ่เรียก	สหกรณ์หรอืธนาคารบางธนาคารเรียกว่า	เงนิฝากออมทรพัย์	บางธนาคารเรยีกว่า	เงนิฝากสะสมทรพัย์  

และเงินฝากประเภทนี้มักจะมีบริการฝากถอนเงินผ่านระบบ	ATM	ได้ด้วย	

 2. เงินฝากประเภทให้จ่ายคืนเมื่อครบก�าหนดระยะเวลา	 ผู้รับฝากเงินประเภทนี้จะจ่ายคืนเงินฝาก 

ให้แก่ผู้ฝากตามก�าหนดเวลาที่ได้ตกลงฝากเงินกันไว้	 เช่น	 3	 ,	 6	 ,	 12	 เดือน	 ซึ่งผู้ฝากเงินจะได้รับอัตราดอกเบ้ีย 

เงินฝากที่มากกว่าเงินฝากประเภทแรก	 แต่ดอกเบี้ยที่ได้รับจะต้องเสียภาษี	 หัก	 ณ	 ที่จ่าย	 ร้อยละ	 15	 เงินฝาก 

ประเภทนี้เรียกว่า	เงินฝากประจ�า

 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 คือ	หนังสือตราสารซึ่งบุคคลหนึ่ง	 เรียกว่าผู้ออกตั๋ว	 ให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจ�านวน

หนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง	หรือใช้ให้ตามค�าสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง	เรียกว่าผู้รับเงิน

	 ตัว๋สญัญาใช้เงนินัน้เกดิขึน้เพราะเหตุผลในทางธุรกจิการค้า	จงึมลีกัษณะทีพ่เิศษกว่าการฝากเงนิทัว่ไป	เช่น	 

สามารถโอนเปลีย่นมอืได้	จะก�าหนดอัตราดอกเบีย้ในต๋ัวหรือไม่กไ็ด้	สามารถตกลงสถานทีใ่ช้เงนิคืนตามตัว๋ได้	เป็นต้น

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง เคยได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น 

แห่งชาตมิาแล้วถงึ 3 ครัง้ ซ่ึงคงต้องยกความดน้ีีให้กบัสมาชกิทกุท่านทีเ่ลอืกกรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ การรับฝากเงิน และการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ต่างก็เป็นบริการอย่างหนึ่ง 

ของสหกรณ์ เพื่อช่วยส่งเสริมการออมของสมาชิก ไม่ว่ำสมำชิกจะเลือกวิธีกำรออมประเภทใด ก็มี 

ควำมมัน่คงและปลอดภัยที่เท่ำเทียมกัน จึงควรพิจำรณำจำกอัตรำผลตอบแทนสูงสุดในขณะนั้น
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แวดวง สอ.จฬ.

 วัน เดือน ปี กิจกรรม หัวข้อ วิทยากร สถานที่

สัมมนาต่างๆ ของสหกรณ์
	 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก	ดังนี้

4-5	ก.ย.	56
สัมมนาสมาชิก
เกษียณอายุงาน

•	 สิทธิประโยชน์ที่สมาชิก
	 ผู้เกษียณอายุงานพึงได้รับ

•	 การเตรียมความพร้อม
	 เพื่อการเกษียณอายุงาน

•	 ภาษีของเงินบ�าเหน็จชดเชย

• รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์

• คุณเพ็ญศรี ชาครียวณิชย์
 คุณกัญหา พุฒจันทรวงศ์

• อ.จักรพันธ์ แซ่ลี่

ห้องประชุม
ศุภชัยวานิชวัฒนา	

7-8	ก.ย.	56
สัมมนาสมาชิก

อาวุโส	

•	 สหกรณ์ของเรา

•	 หยุดแก่	หยุดป่วย
	 ปฏิวัติชีวิต	วัยเกษียณ

• รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์

• นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ
โรงแรมเอเชีย	พัทยา	

จ.ชลบุรี

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

	 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	 น�าโดย	นายสุเทพ วิทยานันท์	 ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการการให้สินเชื่อฯ	รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ์
ประธานกรรมการ	นายวศิษิฐ์ หนิแก้ว	เหรญัญกิ	พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ	เป็นเจ้าภาพสวดพระอภธิรรมศพ	นางล�าดวน รตันเกษตร  
สมาชิกผูก่้อตัง้สหกรณ์ฯ	พร้อมมอบเงนิ	6,000	บาท	เพือ่ร่วมแสดงความอาลยัต่อการจากไป	และระลกึถงึท่านผู้ท�าคณุประโยชน์ให้สหกรณ์ฯ	
สร้างความปลื้มใจแก่ทายาทเป็นอย่างยิ่ง	ณ	ศาลา	7	วัดมกุฎกษัตริยาราม	เมื่อวันที่	16	กันยายน	2556
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แวดวง สอ.จฬ.

 วัน เดือน ปี คณะผู้เยี่ยมชม  จ�านวน

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ	ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน	ดังนี้

แสดงความยินดี
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานต่างๆ	ดังนี้

 วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้แทนสหกรณ์ฯ ผู้แทนหน่วยงาน

5	ก.ย.	56 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่	จ�ากัด

6	คน

16	ก.ย.	56 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานพัตราภรณ์ไทยการย้อม	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานพัตราภรณ์ไทยการย้อม	จ�ากัด

12	คน

23	ก.ย.	56 สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์ส	ประเทศไทย	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์ส	ประเทศไทย	จ�ากัด

14	คน

20	ก.ย.	56
ครบรอบ	25	ปี

วิทยาลัยปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี

ครบรอบ	25	ปี
วิทยาลัยปิโตรเลียม

และปิโตรเคมี

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา

คณบดี

26	ก.ย.	56
ครบรอบ	6	ปี

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ครบรอบ	6	ปี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

สาธารณสุข

คุณอุดม โชคศิริ

เหรัญญิก

คุณสาลี่ หมั่นเจริญ

กรรมการ

ศ.นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 

คณบดี
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	 ตามทีไ่ด้มปีระกาศรบัสมคัรสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	จ�ากดั	เพือ่ขอรบัการหยัง่เสยีงเลอืกตั้ง

กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	และขอรับการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	ปี	พ.ศ.	2557	ไปแล้วนั้น	บัดนี้	

การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว	คณะกรรมการหยั่งเสียงฯ	ได้ด�าเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ

ต้องห้ามของผู้สมัครทุกรายเรียบร้อยแล้ว	 จึงขอประกาศรายช่ือผู้สมัครท่ีมีสิทธิ์เข้ารับการหย่ังเสียงเป็นกรรมการด�าเนินการฯ	

จ�านวน	7	ต�าแหน่ง	 รวมทั้งสิ้น	 29	 ราย	และเข้ารับการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	จ�านวน	24	ต�าแหน่ง	 (26	 ราย)																				

รวมทั้งสิ้น	39	ราย	มีรายนามและหมายเลขที่สมัคร	ดังต่อไปนี้

 รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณฯ จ�านวน 7 ต�าแหน่ง                           

รวมทั้งสิ้น 29 ราย มีผู้ขอถอนตัว 1 ราย

ข่าวหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

 • รองประธาน  มีผู้สมัครทั้งสิ้น	3	ราย
	 หมายเลข	1	 รศ.วิสนศักดิ์	อ่วมเพ็ง
	 หมายเลข	2	 นางพรรณี	สระสม
	 หมายเลข	3	 นายสุเทพ	วิทยานันท์
 • เหรัญญิก		มีผู้สมัครทั้งสิ้น	7	ราย

	 หมายเลข	1	 นางสาววรรณิตา	วิไลวรรณ
	 หมายเลข	2	 นายวิศิษฐ์	หินแก้ว
	 หมายเลข	3	 อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์	รุ่งเรืองกิจไกร
	 หมายเลข	4	 นายปฐมพงศ์	บรรพบุรุษ
	 หมายเลข	5	 นางสุมามาลย์	รัตนอักษรศิลป์
	 หมายเลข	6	 นางอนุวงศ์	นุ่มลืมคิด
	 หมายเลข	7	 ว่าที่ร้อยตรี	พิพัฒน์	เพ็งคุ้ม
 • กรรมการเขตที่ 2		มีผู้สมัครทั้งสิ้น	3	ราย

	 หมายเลข	1	 นายวินัย	มั่นยิ่ง
	 หมายเลข	2	 นายอ�านวย	อุ่นวิเศษ
	 หมายเลข	3	 นางสาวอภิญญา	สังข์กะนิษฐ์

 • กรรมการเขตที่ 6		มีผู้สมัครทั้งสิ้น	4	ราย
	 หมายเลข	1	 นายพารา	รื่นสุนทร
	 หมายเลข	2	 นางสาลี่	หมั่นเจริญ
	 หมายเลข	3	 นายสมลักษณ์	คลังเพ็ชร์
	 หมายเลข	4	 นายสมบุญ	บุญดีกุล
 • กรรมการเขตที่ 7		มีผู้สมัครทั้งสิ้น	3	ราย

	 หมายเลข	1	 นายศิริศักดิ์	สีค�าภา
	 หมายเลข	2	 นายเทวัญ	พุ่มจันทร์
	 หมายเลข	3	 นางสาวนันทวรรณ	ธีรสรเดช
 • กรรมการเขตที่ 8  มีผู้สมัครทั้งสิ้น	5	ราย

	 หมายเลข	1	 นายพินิจ	บุญมีมา
	 หมายเลข	2	 นายบรรจง	มะลิวัลย์
	 หมายเลข	3	 นางสาวปิยะวรรณ	เชยโชติ
	 หมายเลข	4	 นายธรรมรัตน์	พลัมจีน
	 หมายเลข	5	 นายวิสุทธิ์	สุดบุญมา
 • กรรมการเขตที่ 10		มีผู้สมัครทั้งสิ้น	4	ราย

	 หมายเลข	1	 นายณรงค์	เพชรสุก
	 หมายเลข	2	 นางสาวอารีย์	โพธิ์ขวัญ
	 หมายเลข	3	 ว่าทีร้่อยตร	ีรุง่รตัน์	อนิทรประเสรฐิ
	 หมายเลข	4	 ขอถอนตัว

ประกาศ

การหยัง่เสยีงเลอืกต้ังกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ และเลอืกตัง้ผูป้ระสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2557
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

และผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2557

คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการฯ	
วันพุธที่	25	กันยายน	พ.ศ.	2556

และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	ปี	พ.ศ.	2557
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 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30-15.30 วันลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2557 

 ประกาศ	ณ	วันที่	25	กันยายน		2556

(อาจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน)
ประธานกรรมการด�าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2557

 รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์ เข้ารับการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วยเลือกตั้ง จ�านวน 24 ต�าแหน่ง (26 ราย)      

รวมทั้งสิ้น 39 ราย มีผู้ขอถอนตัว 1 ราย

 •  หน่วยประสานงานที่ 1		มีผู้สมัครทั้งสิ้น	1	ราย
	 หมายเลข	1	 นางอวัตถา	เทพหยด
 • หน่วยประสานงานที่ 2	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	2	ราย

	 หมายเลข	1	 นางร�าไพร	ทองค�า
	 หมายเลข	2	 นายนิรันดร์	บุญขันธ์
 • หน่วยประสานงานที่ 3	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	4	ราย

	 หมายเลข	1	 ขอถอนตัว
	 หมายเลข	2	 นางประคอง	สินธุส�าราญ
	 หมายเลข	3	 นายสยาม	ทองแสง
	 หมายเลข	4	 นายสัมฤทธิ์	ศรีโพธิ์งาม
 • หน่วยประสานงานที่ 4	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	1	ราย

	 หมายเลข	1	 นางประนอม	ศิลปนภาพร
 • หน่วยประสานงานที่ 5	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	1	ราย

	 หมายเลข	1	 นายกิตติวัฒน์	การศาสตร์
 • หน่วยประสานงานที่ 6	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	3	ราย

	 หมายเลข	1	 นายทศพล	แย้มน้อยใหญ่
	 หมายเลข	2	 นายเลิศ	พานไธสง
	 หมายเลข	3	 นายชรินทร์	เหนี่ยงแจ่ม
 • หน่วยประสานงานที่ 7	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	4	ราย

	 หมายเลข	1	 นายพรสิทธิ์	ฤทธิ์ส�าเร็จ
	 หมายเลข	2	 นายวรา	นิ่มงาม
	 หมายเลข	3	 นายมิตร	น่วมนิวงษ์
	 หมายเลข	4	 นางนิตยา	หอมจันทร์
 • หน่วยประสานงานที่ 8	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	2	ราย

	 หมายเลข	1	 นายมงคล	จิตต์พิมาย
	 หมายเลข	2	 นายพจน์	เจริญพร
 • หน่วยประสานงานที่ 9		มีผู้สมัครทั้งสิ้น	2	ราย

	 หมายเลข	1	 นายธนากร	น้อยค�าสิน
	 หมายเลข	2	 นายสุเทพ	คุ้มใจดี
 • หน่วยประสานงานที่ 10		มีผู้สมัครทั้งสิ้น	1	ราย

	 หมายเลข	1	 นายชรินทร์	โกศิยะกุล

 • หน่วยประสานงานที่ 11	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	1	ราย
	 หมายเลข	1	 นายชัยนันท์	พรมนิ่ม
 • หน่วยประสานงานที่ 12	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	1	ราย

	 หมายเลข	1	 นางสาวพรรณพร	ภูวนวัฒก์
 • หน่วยประสานงานที่ 13	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	2	ราย

	 หมายเลข	1	 นายอัคเดช	เกษเจริญ
	 หมายเลข	2	 นายรัฐพล	โพกพาน
 • หน่วยประสานงานที่ 14	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	1	ราย

	 หมายเลข	1	 นายบุญนพ	ค�าแหง
 • หน่วยประสานงานที่ 15 มีผู้สมัครทั้งสิ้น	1	ราย

	 หมายเลข	1	 นางสาวศิริวรรณ	ฐิติรุ่งโรจน์กุล
 • หน่วยประสานงานที่ 16	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	1	ราย

	 หมายเลข	1	 นายบุญเทียม	เรืองกระโทก
 • หน่วยประสานงานที่ 17	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	1	ราย

	 หมายเลข	1	 นายพงษ์สิธร	แสงน้อย
 • หน่วยประสานงานที่ 18	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	2	ราย

	 หมายเลข	1	 นายชลวุฒิ	พูลสมบัติ
 • หน่วยประสานงานที่ 19	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	1	ราย

	 หมายเลข	1	 นายนที	ขวัญรัตน์
 • หน่วยประสานงานที่ 20	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	2	ราย

	 หมายเลข	1	 นางกัญญภัค	เนียมเส็ง
	 หมายเลข	2	 นายกานต์	สอนศรี
 • หน่วยประสานงานที่ 21	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	2	ราย

	 หมายเลข	1	 นายธงชัย	เกาะด่าน
	 หมายเลข	2	 นายสมโภช	จั่นจ�ารัส
 • หน่วยประสานงานที่ 22	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	1	ราย

	 หมายเลข	1	 นางสุภา	บุญศรี
 • หน่วยประสานงานที่ 23	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	1	ราย

	 หมายเลข	1	 นายอุดม	พอดี
 • หน่วยประสานงานที่ 24	มีผู้สมัครทั้งสิ้น	2	ราย

	 หมายเลข	1	 นายบัญชา		จารัญ
	 หมายเลข	2	 นายณัฐวัฒน์		สุขทั่วญาติ	 	

1
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 ***สมาชกิสามารถฝากข่าวบรกิารสมาชกิได้ โดยกรอก
แบบพมิพ์ “ข่าวบรกิารสมาชกิ” ขอรบัได้ทุกสาขา หรอืส่ง
มาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th, chulasavcoop@
gmail.com น�าส่งก่อนวนัท่ี 15 ของเดอืน จะประชาสมัพนัธ์
ให้ในเดือนถัดไป

ขายที่ดิน
 เน้ือท่ี 12 ไร่ ต.บางไทรม้า อ.บางเลน จ.นครปฐม (ใกล้สนาม
กอล์ฟไดร์นาซิตี้) ราคาไร่ละ 420,000 บาท สนใจติดต่อ คุณสังข์ ชมชื่น 
คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 089-750-7554 หรือ คุณวรา น่ิมงาม 
คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 089-167-5194

 โครงการสวนเกษตรรีสอร์ท เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 32 ตร.ว. และ
เนือ้ท่ี 1 ไร่ 60 ตร.ว.  ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง ราคารวม 1,500,000 
บาท สนใจติดต่อ คุณอรจิต ภูแพ สมาชิกสมทบ โทร. 0-2579-2173,  
089-074-6094

 โครงการสวนสวยชมตะวัน เน้ือท่ี 2 งาน ถ.แก่งคอย-บ้านนา 
ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบ ุร ีราคา 500,000 บาท สนใจตดิต่อ คุณชนิดา 
สนั่นพานิช สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ โทร. 087-072-2548

 เนื้อที่ 200 ตร.ว. ซ.ลุงไป๊ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ราคา ตร.ว.ละ 4,500 บาท สนใจติดต่อ คุณสมคิด บุญเกิด ส�านักบริหาร
ระบบกายภาพ โทร. 0-2218-2845, 084-535-8419

ขายทาวน์เฮาส์
 การเคหะทุ่งสองห้อง เน้ือที่ 19 ตร.ว. ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ราคา 550,000 บาท สนใจติดต่อ 
คุณมติร น่วมนิวงษ์ คณะวทิยาศาสตร์ โทร. 0-2218-7551, 091-491-3971

 การเคหะทุ่งสองห้อง เน้ือท่ี 18 ตร.ว. ซ.ก�าแพงเพชร 6 แยก 
7 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (เข้าอยู่ได้ทันที  
ทาสใีหม่ทัง้หลงั เครือ่งปรบัอากาศ หลงัคาระบายความร้อน รถยนต์เข้าถึง)  
ราคา 680,000 บาท สนใจติดต่อ คุณเทวัญ พุ่มจันทร์ คณะรัฐศาสตร์  
โทร. 089-055-5446

 หมู ่บ้านสุขสันต์ 6 เนื้อที่ 26 ตร.ว. ซ.กาญจนาภิเษก  
005/1 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ ราคา 
2,000,000 บาท สนใจติดต่อ คุณปริณดา ทองร่มโพธิ์ ส�านักบริหาร 
ระบบกายภาพ โทร. 0-2218-0141, 084-008-9969

ขายคอนโดมิเนียม/อาคารชุด/แฟลต
 บญุสติาบางกะปิคอนโดมิเนียม เนือ้ที ่30 ตร.ม. ซ.นวมนิทร์ 123 
ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ (ชั้น 2 ห้องมุม เข้าซอย 
ประมาณ 50 เมตร) ราคา 550,000 บาท สนใจติดต่อ คุณรัชนี ชมปรีดา 
คณะนิเทศศาสตร์ โทร. 081-583-6533

 เคหะชมุชนพทัยาคอนโดมิเนียม เนือ้ท่ี 31.90 ตร.ม. ถ.เทพประสทิธ์ิ  
พัทยา จ.ชลบุรี (ชั้น 5 โซนซีวิว มีลิฟท์ มีรปภ.) ราคา 499,000 บาท  
สนใจตดิต่อ คุณสรุย์ี ดลุลาพนัธ์ ส�านักงานมหาวิทยาลยั โทร. 086-065-4913

ขายรถยนต์
 เบนซ์ รุ่น E240 ปี 2000 (ประกอบนอก เกียร์ออโต้ รถบ้านไม่เคย
ชนหนัก แม็กแท้ขอบ 16) ราคา 700,000 บาท สนใจติดต่อ คุณอัครินทร์ 
คูหาภินันทน์ สมาชิกสมทบ โทร. 086-664-4901

 วอลโล่ รุ่น S70 ปี 1999 สีบรอนซ์เงิน เครื่อง 2,300 ซีซ ี
(เครื่องเทอร์โบ เกียร์ออโต้ ติดตั้งแก๊ส LPG สภาพดีเย่ียม) ราคา 
210,000 บาท สนใจติดต่อ คุณสิณะตา ศรีสวาท คณะวิทยาศาสตร ์
โทร. 0-2218-5041, 090-595-9697

 โตโยต้า รุ่นโซลูน่า ปี 2002 สีบรอนซ์ เครื่อง 1,500 ซีซี (เกียร์ 
ธรรมดา รถบ้านมือเดียวไม่เคยชน รักษาเครื่องอย่างดี) ราคา 150,000 
บาท สนใจตดิต่อ คุณวรพงศ์ แสงผดั คณะจติวิทยา โทร. 080-597-2584

อื่นๆ
 บรกิารตดิฟิล์มกันความร้อน บ้าน คอนโด อาคาร และสติก๊เกอร์
ฟ้าส�าหรับส�านักงาน ราคากันเอง (ช่างติดเองไม่ผ่านร้าน) สนใจติดต่อ  
คุณอนุรักษ์ ม่ังมี ส�านักงานวิทยทรัพยากร โทร. 0-2218-2934,  
086-339-7110

 ท�าบุญถวายผ้าพระกฐิน และท่องเท่ียวจังหวัดสกลนคร 
พระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ วัดหลวงปูม่ันภูริทัตโต ล่องเรือทะเลสาบ 
น�้าจืด หนองหาร พักโรงแรม อาหาร 5 มื้อ ราคา 4,000 บาท สนใจติดต่อ  
คุณพรรณี สระสม ส�านักงานมหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-0115,  
089-763-1004

 รับท�า พรบ. ต่อภาษี ประกันภัยรถยนต์ ประกันวินาศภัย 
สนใจติดต่อ คุณนิยม สายโน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-2218-6781,  
087-101-3586

ขอแสดงความอาลัย แด่สมาชิกถึงแก่กรรม
คุณล�าดวน รัตนเกษตร ส�านักงานมหาวิทยาลัย 

(สมาชิกผู้ก่อตั้งสหกรณ์)
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัลรายชื่อผู้ได้รับรางวัล เลขประจ�าตัว
สมาชิก

เลขประจ�าตัว
สมาชิก คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเกมเดือน กันยายน 2556

ผู้ได้รับรางวัลโปรดถ่ายส�าเนาบัตรประจ�าตัวมาขอรับรางวัลได้ที่ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555

ท�าท้ังสองส่วน เสรจ็แล้วถ่ายเอกสารและส่งค�าตอบมาทีฝ่่ายประชาสมัพนัธ์ 
ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯ ส่งมาถือว่า 
ผิดกติกา กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งค�าตอบ

เฉลย
หน้านี้มีรางวัล
ประจ�าเดือน
กันยายน
2556

ส่วนที่
หนึ่ง

เฉลย

มีผู้ส่งค�ำตอบทั้งหมดจ�ำนวน  243  คน

หน้านี้มีรางวัล

ตอบผิด   26  คนตอบถูก  217  คน

เกม

ส่วนที่หนึ่ง

นาย, นาง, นางสาว...............................................................................

เลขประจ�าตัวสมาชิก.............................................................................

คณะ/สังกัด...........................................................................................

โทร.......................................................................................................

“ส�ำนวนสนุกสนำน”

ส่วนที่ส
อง ค�าถามประจ�าเดือน ต.ค. 2556

1.  นางสาวดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน  232823  วิทยาลัยประชากรศาสตร์

2.  นางสุมาลี สุขดานนท์   242309   สถาบันการขนส่ง

3.  นางสาวอรนุชา อัฎฎาวัชระ   242702   ครุศาสตร์

4.  นางพัชรี ฉิมถาวร   281649   อักษรศาสตร์

5.  นางดวงกมล เสียงเย็น   481449  วิทยาศาสตร์

วิธีเล่น : สลับอักษร(ในวงเล็บ) แต่ละข้อก็จะได้เป็นส�ำนวนไทยหรือค�ำพังเพยที่ถูกต้อง

	 ก�าหนดการลงคะแนนหยัง่เสยีงเลือกตัง้กรรมการด�าเนนิการ 

และเลือกตั้งผู้ประสานง าน	 ปี	 2 55 7	 ณ 	 หน่ วยลง คะแนน	 

คือวันที่	......................................................................................................................

 สหกรณ์ก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมในการ

ขอสมุดใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ 20  บาท 

(หากสมาชิกไม่ได้แบบพิมพ์ขอสมุดใบถอน

เงินเล่มใหม่มาด้วย)

ส่วนที่สอง
เฉลย

6.  นางสาวอนัญญา ธรรมเกษร  553908  ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา

7.  นายอาคม ชุมแวงวาปี  560266  วิทยาศาสตร์

8.  นางสาวธิดารัตน์ กันยะติ   561241  วิทยาศาสตร์

9.  นางสาวทีน่า จันทร์ประทีป  D90013  สมาชิกสมทบ 

10.  นางพรนภา เพชรสุก  E40222  สมาชิกสมทบ

จับรางวัลโดย    คุณพิราม โพอุทัย    สมาชิกคณะวิทยาศาสตร์

1. ..............................................................	 (ต่ากมขายสาระ)	 หมายถึง	 ยืนกรานไม่ยอมรับอย่างหนักแน่น

2.	 ..............................................................	 (ดูข่าวข่าช้าวหแล่มูนง)	 หมายถึง	 ตื่นเต้นไปดูโดยไม่คิดว่าควรหรือไม่

3.	 ..............................................................	 (ทุกสนุกรักข์ถนัด)	 หมายถึง	 มัวแต่เล่นสนุก	อนาคตจะล�าบาก

4.	 ..............................................................	 (ล�ากินแข้ด้วยหาง)	 หมายถึง	 หาเลี้ยงชีพด้วยก�าลังแรงกายของตัวเอง

5.	 ..............................................................	 (มักกะยักษ์สัน)	 หมายถึง	 ผู้มีใจคอดุร้ายโหดเหี้ยม

6.	 ..............................................................	 (มแล้ลมงตาตาม)	 หมายถึง	 สุดแต่จะเป็นไป

7.	 ..............................................................	 (ลือด่าใกล้งกินเก)	 หมายถึง	 ไม่รู้ค่าของดีใกล้ตัว	กลับไปหาสิ่งที่ด้อยกว่า

8.	 ..............................................................	 (ด�้าอยผีพลซ�้า)	 หมายถึง	 เกิดเรื่องร้ายๆ	ซ�้าซ้อนติดๆ	กัน
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ขอขอบคุณข่าวจาก www.kapook.com 

 เวลาท่ีหลายๆ คน กดเงินจากตู้เอทีเอ็ม ได้เก็บสลิป
เอทีเอ็มไว้บ้างรึเปล่า???

 บางคนอาจจะเลอืกไม่รบัสลปิเอทเีอม็เพราะต้องการช่วย
ลดปริมาณการใช้กระดาษ แต่ก็มีหลายคนทีเดียวที่เลือกที่จะรับ
สลิปเอทีเอ็มมาดู หลังจากนั้นก็ทิ้งสลิปไว้แถวตู้เอทีเอ็มเพราะ 
ไม่ต้องการใช้แล้ว

 แล้วท่านทราบไหมว่า พฤตกิรรมแบบนีอ้าจเป็นต้นเหตุ
ให้เราถูกปล้นแบบไม่รู้ตัวได้!!!

  เคยมกีารแจ้งเตอืนจากธนาคารแห่งหนึง่ถงึเรือ่งพฤติกรรม 
การทิ้งสลิปเอทีเอ็มของผู้บริโภคว่า สลิปที่ทิ้งนั้นเป็นสาเหต ุ
ให้ต้องสูญเสียเงินในบัญชีไปได้ เนื่องจากผู้ที่กดเอทีเอ็มหาก 
กดเงินอย่างไม่ระวังตัว เงินฝากอาจหายในเวลาพริบตา 

 ท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพราะเหล่ามิจฉาชีพพัฒนาวิธีการฉกเงิน 
ของเราแบบไม่ต้องเหน่ือย เมื่อยแรง เน่ืองจากเหล่ามิจฉาชีพ 
จะมเีทคนคิการโจรกรรมผ่านตู้เอทเีอม็ โดยเมือ่ไม่นานมานี ้มข่ีาว 
ลงหนังสือพิมพ์ และออกตามสื่อโทรทัศน์ ว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพ 
โจรกรรมเงนิผ่านตูเ้อทเีอม็โดยใช้แค่สลปิใบเดยีวทีล่กูค้ากดออกมา 
ดูยอดเงินและก็ทิ้งไปโดยไม่ได้สนใจว่าจะมีภัยอะไรตามมา โดย 
ผู้ต้องหารายหนึ่งได้ให้ปากค�ากับเจ้าหน้าที่ต�ารวจว่า...

 “ตนจะไปเก็บสลิปจากหน้าดูเอทีเอ็มเพื่อดูว่าสลิปใด 
มีเงินคงเหลือจ�านวนมาก ต่อมาก็น�าเลขบัญชีที่อยู่ตรงสลิป 
ไปค้นหาเจ้าของบญัช ีและเมือ่ได้เลขทีบ่ญัชีรวมทัง้ชือ่เจ้าของ 
บัญชีมาแล้ว ก็จะน�าข้อมูลไปท�าบัตรข้าราชการปลอม เพื่อ
ไปขอข้อมลูทะเบยีนราษฎร์เพ่ือทราบวนัเดือนปีเกิด ตลอดจน
หมายเลขบตัรประชาชนจากกรมการปกครอง ต่อมากจ็ะน�าบตัร 
ประจ�าตวัข้าราชการปลอม สวมชือ่เป็นตวัเองไปท�าบญัชใีหม่ 
ในสาขาอื่น และไปขอร่วมกับบัญชีตัวจริงเป็นบัญชีเดียว  
แล้วจากนั้นก็โอนเงินจากบัญชีตัวจริงมาใส่ในบัญชีปลอม”

 เป็นเรือ่งน่ากลวัทีห่ลายคนไม่คาดคดิ หากเราทกุคนท่ีเป็น 
ผู้บริโภค ใช้บริการตู้เอทีเอ็มเป็นประจ�าอยู่แล้ว ก็อยากเตือนให้ 
ทุกท่านใส่ใจและอยู่ในความรอบคอบในขณะใช้บริการ เพื่อ 
ความปลอดภยัทัง้ร่างกายและทรพัย์สนิของตวัท่าน จะได้ไม่หลง 
เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ 

 ไหนๆ ก็ ไหนๆ แล้ว ขอแถมท้ายกันสักนิดสักหน่อย 
ดกีว่า เพือ่เป็นอทุาหรณ์สอนใจไว้ว่า อย่าไว้ใจใคร หากไม่รูว่้า 
เขาคนนั้นเป็นใคร….!!!

 ซึ่งในขณะนี้ กลลวง การหลอกล่อของพวกมิจฉาชีพ 
ให้เราเสียสตางค์ มีมากมาย มีการหลอกลวงทางโทรศัพท์  
โดยกลุ่มมิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารต่างๆ ติดต่อ 
ท่านเพ่ือขอให้ท�าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ โดยใช้กลอุบาย 
หลอกลวงให้หลงเชื่อว่าท่านเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเป็นหนี ้
ในการท�าธุรกรรมทางด้านสินเชื่อต่างๆ กับธนาคาร และขอให ้
ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงิน รวมถึง การขอ 
ให้ท่านท�ารายการโอนเงนิผ่านเครือ่งเอทีเอม็ให้แก่บคุคลดังกล่าว 
เพื่อหลอกท่านให้หลงเชื่อว่าเป็นการติดต่อจากธนาคาร 

 ดังนั้น หากท่านได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าว  
ขอให้ท่านอย่าหลงเชือ่ โดยโปรดตดิต่อเจ้าหน้าทีธ่นาคารโดยตรง  
หรือเดินทางไปสอบถามยังธนาคารที่ใกล้ตัวท่านมากท่ีสุด  
เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง ก่อนด�าเนินการท�าธุรกรรมใดๆ  
หรือหากท่านได้หลงเช่ือและโอนเงินให้กลุ่มมิจฉาชีพแล้ว  
โปรดแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจและติดต่อธนาคาร และหาก 
ท่านได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปแล้ว เช่น  
รหัสส่วนตัว ท่านต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อขอยกเลิก 
การใช้บัตรนั้นทันที

ภัยใกล้ตัวอย่าเผลอทิ้ง
ธนากร ช่วยวงศ์

สลิป ATM
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สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จ�ำกัด
อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411 http://www.savings.chula.ac.th Email:sav.coop@chula.ac.th

การฝากโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคารท�าการ ได้เฉพาะ 
8 ธนาคาร 9 แห่ง ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เปิดบัญชีไว้ดังนี้

การฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

กรุงเทพ สยามสแควร์ 152-0-00001-7

กรุงไทย สุรวงศ์ 023-1-19265-7

กสิกรไทย สะพานเหลือง 011-2-25379-3

ไทยพาณิชย์ สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง 131-1-00001-6

ทหารไทย พญาไท 003-2-90014-4

ธนชาต บ�ารุงเมือง 214-2-13538-1

ธนชาต สยามสแควร์ 044-6-00635-5

ซีไอเอ็มบีไทย มาบุญครอง 700-2-53674-9

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด”

ธนำคำร สำขำ เลขที่บัญชี

โดยปฏิบัติดังน้ี : เขียนใบฝากที่ธนาคารเข้าชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา (ที่ระบุ 
ไว้ข้างต้น) พร้อมส�าเนา และน�าส�าเนาใบฝากมาทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ฯ เพือ่เขยีน 
ใบน�าฝากเข้าบัญชีของผู้ฝากในวันเดียวกันวิธีปฏิบัติเช่นนี้จะเหมือนว่าท่าน 
ได้น�าเงินสดไปฝากที่เคาน์เตอร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นั่นเอง


